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Resumo 

Este Trabalho Aplicado intitulado Projeto de compartilhamento de Tecnologias 

Assistivas (TA/OPM-E) entre usuários do Instituto Medicina Física e Reabilitação do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IMREA) tem o objetivo 

de avaliar a viabilidade logística autossustentável para captação, reparação e compartilhamento 

de Tecnologias Assistivas abandonadas ou em desuso entre pacientes do IMREA. 

A capacidade funcional de uma pessoa com deficiência é o resultado da interação com 

o ambiente em que ela vive. O uso do produto assistivo reduz as barreiras da autonomia, e a 

sustentabilidade do fornecimento dos produtos assistivos é um tema mundialmente 

paradigmático. O desperdício, o absenteísmo, a má indicação ou a falta de manutenção são 

motivos de desuso segundo pesquisa realizada com 900 pacientes do IMREA. A experiência 

em Tecnologia Assistiva de alguns países foi apresentada em evento da OMS em 2017. Neste 

evento, a Noruega demonstrou seu modelo de sistema de compartilhamento, por meio de 

captação, reforma e reaproveitamento de equipamentos em desuso. 

Com base nestes referenciais o autor que é gestor da AEDREHC, Associação dos 

Pacientes do IMREA, implantou um sistema de captação de equipamentos em desuso através 

de caixas de coleta em duas unidades. Os equipamentos foram classificados por nível de 

usabilidade e conservação e foram reparados ou reciclados. Paralelamente foram levantados 

dados de demanda e prazo de entrega destes equipamentos entre os pacientes das unidades 

estudadas. Os resultados obtidos com seis meses de coleta de doações indicam que 73% dos 

produtos doados estava em bom estado de conservação e teve pouco uso e, consequentemente, 

baixo custo de reparo inferior a 10% do seu valor venal. 

O trabalho conclui ser possível criar um sistema autossustentável de alta relevância 

prática através do compartilhamento  

Para desenvolvimento da questão de “Como otimizar o acesso aos produtos assistivos 

no IMREA?” foram propostas práticas para incrementar a usabilidade de equipamentos de TA, 

estimular a educação para sustentabilidade e melhorar o acesso aos equipamentos podendo ser 

replicado em maior escala e em estruturas diversas. 
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Abstract 

This Applied Paper entitled Assistive Technology Sharing Project (TA/OPM-E) among 

uses of Physical Medicine and Rehabilitation of Hospital das Clínicas, of the School of 

Medicine of the University of São Paulo (IMREA) is intended to create a pilot sustainable 

scheme for the collection, repair and sharing of assistive technology devices abandoned or in 

disuse among IMREA’s patients. 

Functional capacity of physically disabled persons is the result of interaction with the 

environment in which they live. The use of assistive devices reduces the barriers of autonomy, 

and the sustainability of the supply of assistive devices is a worldwide paradigmatic theme. 

According to a survey conducted with 900 IMREA patients in 2021, the main reasons for disuse 

are spoilage, absenteeism, inadequate indication and lack of maintenance of assistive devices, 

among others. Some countries’ experience in Assistive Technology was presented in an event 

organized by the WHO in 2017. Norway has demonstrated its sharing model, under with 

devices in disuse are collected, restored and reused. The Norway model was used as reference 

for the project discussed in this paper.  

To discuss and address the issue of “How to optimize access to assistive devices in 

IMREA?” The following was proposed: practices to increment the usage of assistive devices, 

to foster sustainability awareness and to improve the access to such devices. 

The results obtained after six months of collection and donations have shown that most 

of the donated devices were in good conservation conditions and were poorly used, which 

represented a low repairment cost. Devices that could not be repaired were sent for recycling. 

This paper concludes that it is possible to create a self-sustainable sharing system to meet the 

needs of the units surveyed and that the project can be replicated in larger scale and in various 

structures.  

 

Keywords: Assistive Technologies; SUS (the Brazilian Unified Health System); 

Sustainability; Rehabilitation; Physical Disability 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, 24% da população, ou seja, 46 milhões de pessoas relatam algum grau de 

dificuldade nas habilidades de enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou, ainda, possui 

algum tipo de deficiência intelectual. Do total, 13,2 milhões têm deficiência motora, sendo que 

2,5 milhões residem em São Paulo e 34% possuem acometimento motor grave, segundo o 

Censo de 2010 (IBGE, 2010) – a pesquisa programada para 2020 foi cancelada devido à 

pandemia do Covid-19.  

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2013, que dividiu os dados pelas 

regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a prevalência da deficiência física é de 

1,3%, sendo que 0,3% da população nasceu com deficiência física, 1% adquiriu em decorrência 

de doenças ou acidentes. A pesquisa indica também que 46,8% desse público tem grau intenso 

ou muito intenso de limitações ou não era apto a realizar atividades habituais e 18,4% 

frequentavam algum serviço de reabilitação.  

No Relatório Mundial sobre a Deficiência ou, em inglês, “World Report on Disability” 

(WHO, 2011), o termo deficiência teve seu significado ampliado pela própria complexidade 

associada ao mesmo, sendo inicialmente definido com os seguintes adjetivos: complexa, 

dinâmica, multidimensional e questionada. No contexto contemporâneo, motivada pelos 

movimentos de pessoas com deficiência, pesquisadores sociais e da saúde que identificaram o 

papel das barreiras físicas e sociais para a deficiência, ocorreu a transição da perspectiva 

individual e médica para uma estrutural e social, o que equivale a dizer que o modelo médico 

foi superado pelo social. 

Não se trata de uma definição fechada, ao contrário, considera-se que está em evolução, 

mas o avanço foi o reconhecimento de que a deficiência é fruto de uma interação e não um 

atributo da pessoa. O Relatório Mundial das Deficiências ressalta que “a deficiência resulta da 

interação entre pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem 

sua participação plena e eficaz na sociedade de forma igualitária (WHO, 2012, p. 4)”. 

Com esse entendimento foi desenvolvido por acadêmicos, médicos clínicos e pessoas 

com deficiência a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

que enfatiza fatores ambientais para a criação de deficiências para substituir a Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH).  

A CIF classifica os problemas de funcionalidade humana em três áreas: alterações das 

estruturas e funções corporais, que podem ser resumidas nos problemas de funções corporais 

ou alterações de estruturas do corpo, como paralisia ou cegueira; limitações ou dificuldades 
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para executar certas atividades, como caminhar ou comer; restrições à participação em certas 

atividades que envolvem qualquer aspecto da vida, como discriminação no emprego ou nos 

transportes. A deficiência pode ter uma ou mais áreas de funcionalidade (WHO, 2011). 

As limitações ambientais têm impacto negativo sobre a experiência e a extensão da 

deficiência, o que impede a participação e a inclusão social, além de afetar o cotidiano de uma 

pessoa com deficiência. “Ambientes inacessíveis, criam deficiência ao criarem barreiras à 

participação e inclusão” (WHO, 2012, p.4), como, por exemplo, um indivíduo surdo sem 

intérprete de língua de sinais, um usuário de cadeira de rodas num prédio sem banheiro ou 

elevador acessíveis e uma pessoa cega com um computador sem software de leitura de tela.   

A CIF também pode ser usada para medir os aspectos positivos da funcionalidade, como 

funções corporais, atividades, participação e facilitação ambiental, por isso adota uma 

linguagem neutra que procura não distinguir entre o tipo e a causa da deficiência (WHO, 2011). 

Essa classificação propõe a interação entre problemas de saúde e fatores contextuais – fatores 

ambientais e pessoais, conforme mostra a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Representação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

 

Fonte:  WHO (2012)  

 

1.1 Aspectos legais 

A legislação brasileira referente à proteção dos direitos da pessoa com deficiência tem 

como base a Constituição Federal (Brasil, 1988), que determina em seu artigo 196, que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediantes políticas sociais e econômicas, que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.   

Em seguida, de forma específica, o Estatuto da Pessoa com Deficiência define a pessoa 

com deficiência como àquela com impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, impeçam sua participação 
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plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais cidadãos, além disso, 

cria instrumentos para garantir seus direitos e liberdades (BRASIL, 2015). 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

 

O Estatuto reafirma a Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável) e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que em 

seu item 3 aborda saúde e bem-estar estabelecendo como meta para até o ano de 2030, a 

melhoria da qualidade de vida e saúde de grupos com necessidade específicas, como mulheres, 

meninas, crianças, pessoas LGBTQIA+, migrantes, refugiados, pessoas com algum tipo de 

deficiência, idosas, afrodescendentes e indígenas (ONU, 2015). 

A necessidade de se investir em programas e serviços específicos para pessoas com 

deficiência é preocupação do relatório, publicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), 

em 2011, que reafirma a importância de se transformar recomendações em ações para atender 

esse público específico.  

Uma das diretrizes para a inserção social, educacional e econômica desse público é 

promoção de sua independência, por meio tecnologia assistiva. O protocolo de intenções 

assinado em 2007 na Convenção das Nações Unidas (CRPD), em seu artigo 32, identifica o 

acesso a auxílios à mobilidade, dispositivos assistivos e tecnologias como uma obrigação de 

direitos humanos que cada Estado-Membro, demonstrando a relevância pratica do tema. 

O governo brasileiro ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU, em 2009, e determinou que a convenção seja executada e cumprida 

inteiramente.  

No artigo 20 que trata de Mobilidade Pessoal, a convenção assegura que o Estado deve 

facilitar a mobilidade pessoal com independência de escolha e a custo acessível às pessoas com 

deficiência em sua mobilidade. O artigo recomenda ainda facilitar o acesso às tecnologias e 

ajudas técnicas de qualidade, assistência humana ou animal a custo acessível, além de propiciar 

às pessoas com deficiência e aos profissionais da área capacitação em técnicas de mobilidade. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece garantias, como em seu artigo 74 ‘Da 

tecnologia assistiva’, que diz que a pessoa com deficiência deve ter acesso a produtos, recursos, 

estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua 

autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Essa adequada identificação do problema 
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possibilita ações que visem salvaguardar às pessoas com deficiência a uma vida plena e 

realizadora, como prevê a Constituição. (BRASIL, 2015). 

1.2.1 Conquista da autonomia 

A Fisiatria buscou na tecnologia os meios para promover a recuperação, qualidade de 

vida, independência e autonomia da pessoa com deficiência, por meio das chamadas 

Tecnologias Assistivas, que são metodologias, estratégias, serviços, produtos assistivos e 

recursos para a autonomia, qualidade de vida e independência da pessoa com deficiência (CAT, 

2007), o que engloba todos os produtos assistivos.  

A OMS (2013) define que o produto assistivo como todo e qualquer equipamento ou 

parte dele, produto ou sistema utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades 

funcionais das pessoas com deficiência.   

Imamura (2019) destaca que a Tecnologia Assistiva (TA) é um subitem da tecnologia 

em saúde, definida como a aplicação de conhecimentos e habilidades relacionadas aos 

produtos assistivos, incluindo os sistemas e os serviços. Essa tecnologia promove a inclusão, 

participação e o engajamento das pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com 

comorbidades incapacitantes.  

O produto assistivo tem o objetivo primário manter ou melhorar a funcionalidade de 

um indivíduo e sua independência, como por exemplo: muletas, próteses, órteses, cadeiras de 

roda, próteses auditivas, implantes cocleares, bengalas, audiolivros, lupas, dispositivos 

oculares e softwares de implantação de leitura de tela. Esses itens também são usados de 

forma preventiva, seja para evitar deficiências e/ou condições de saúde incapacitantes .  

Os produtos assistivos prioritários são aqueles que mantêm ou melhoram a 

funcionalidade de um indivíduo, por isso precisam estar disponíveis a preços acessíveis seja 

para a comunidade ou para o Estado (IMAMURA, 2019).   

Segundo a autora (2019), TA é essencial para:  

a. Compensar uma doença incapacitante ou perda de capacidade intrínseca;  

b. Reduzir as consequências do declínio gradual da funcionalidade; 

c. Minimizar a necessidade de cuidadores; 

d. Prevenir complicações secundárias; 

e. Reduzir e racionalizar os custos da saúde. 

Um dos ramos das tecnologias assistivas é o dos dispositivos auxiliares para a 

mobilidade e funcionalidade, os quais compreendem as próteses, cadeiras de rodas, cadeiras de 

banho, bengalas, muletas, andadores e órteses, que nas políticas do SUS (Sistema Único de 
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Saúde) estão agrupadas em órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção externas (OPM-

E) (OMS, 2013).  

Da mesma forma que as vacinas e os medicamentos aumentaram a expectativa de vida, 

os produtos assistivos permitem manter a autonomia e a funcionalidade, numa lógica 

estabelecida pela OMS desde 2003, por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Saúde e Doenças (CIF). Contudo, assim como medicamentos e assistência médica, essas 

tecnologias não chegam a todos da mesma forma.   

A OMS reconhece a desigualdade no acesso a essas tecnologias: somente uma em cada 

dez pessoas com necessidade possui o equipamento de que precisa, aprofundando diferenças, 

inequidades e exclusão. Além disso, cerca de 20% das pessoas não utilizam o equipamento que 

recebem e - se considerados a falta de adaptação pelo paciente, o desgaste e a falta de 

manutenção - o índice de abandono chega a 50%. Bengalas, muletas axilares, andadores, 

cadeiras higiênicas, cadeiras de rodas, órtese de membro inferior, órtese de membro superior e 

prótese de membro inferior. 

Segundo o relatório sobre as tendências tecnológicas da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) - uma agência da ONU: "mais de 1 bilhão de pessoas precisam 

atualmente de tecnologia assistiva", número que vai dobrar na próxima década à medida que a 

população envelhece (WIPO, 2021). 

Segundo a OMS a capacidade de atendimento a esta demanda é de apenas 5% a 15% o 

que significa que 850 milhões de pessoas no mundo podem não receber o equipamento que 

necessita. 

 Nesse contexto, este Trabalho Aplicado visa avaliar a viabilidade financeira e logística 

de um sistema de compartilhamento de produtos assistivos que realize a coleta, reparo e 

recolocação dos mesmos no sistema de atendimento do IMREA/HC/FMUSP. 

Este trabalho propõe um sistema de captação, reparação e compartilhamento de 

equipamentos abandonados, baseado na experiência da Noruega e em pesquisa com 900 

pacientes em duas unidades do IMREA, que identificou os índices e os motivos que levaram o 

usuário ao abandono e/ou desuso da tecnologia assistiva.  

O trabalho é dividido em Introdução, Objetivos, Referencial Teórico, Metodologia, 

Proposta de modelo, Resultados da coleta, Discussão, Conclusão e Referências Bibliográficas. 

A pergunta que se pretende responder ao final deste trabalho é:  

 

“Como otimizar o acesso aos produtos assistivos no IMREA?” 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

Avaliar a viabilidade logística e financeira de um sistema de coleta e reparo e propor o 

compartilhamento destas TAs em benefício dos pacientes do IMREA. 

 

2.1 Objetivos Específicos: 

Incrementar a usabilidade de equipamentos de TA;  

Estimular a educação para sustentabilidade;  

Melhorar o acesso a estes equipamentos;  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo reúne as referências teóricas para o desenvolvimento deste trabalho, que 

apesar de propor um sistema prático de reciclagem de equipamentos de tecnologia assistiva, 

considerou como base a literatura científica da área por meio de pesquisas com as palavras-

chave: Tecnologias Assistivas; SUS, Sustentabilidade, Reabilitação e Deficiência Física. Foram 

consultados estatutos, relatórios de organizações, como a OMS, e outras instituições de 

pesquisa ou que trabalham na reabilitação das pessoas com deficiência.   

3.1 A deficiência no mundo 

A ONU estima que 10% de toda população mundial – 650 milhões de pessoas – vive 

com algum tipo de deficiência, sendo 80% em países em desenvolvimento, onde 90% das 

crianças com deficiência não frequentam a escola. Pelos dados da ONU, 30% dos meninos e 

meninas de rua têm algum tipo de deficiência (UNIC, 2013). Nesse universo, as mulheres e 

meninas com deficiência são indivíduos mais sujeitos a abusos e que têm menor acesso a 

cuidados preventivos e à Justiça.  

De acordo com a OMS (2008 e 2011), esse número é ainda maior chegando a 1 bilhão 

ao redor do mundo com algum tipo de deficiência e, aproximadamente, 70 milhões de pessoas 

que num futuro próximo, possivelmente, vão necessitar do uso de cadeiras de rodas. 

No Brasil, o universo das pessoas que relatam algum tipo de deficiência é de 24% da 

população, ou seja, 46 milhões de pessoas, sendo 2,5 milhões somente no Estado de São Paulo 

(ONU, 2013; IBGE, 2010).  

Essa população tende a aumentar nos próximos anos devido ao envelhecimento e 

aumento do risco de deficiência nas faixas mais avançadas de idade, bem como o aumento 

global das doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios 

intelectuais. Além da violência urbana relacionada aos acidentes, em especial de trânsito, e 

conflitos armados. Atualmente, amplificados e acelerados pelos sobreviventes da Covid-19. 

Além das restrições da própria condição física e/ou intelectual esse público ainda 

enfrenta preconceitos e falta de oportunidades na educação, saúde, inclusão social e trabalhista. 

Em todo o mundo, as pessoas com deficiência apresentam piores perspectivas de saúde, níveis 

mais baixos de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas 

em comparação às pessoas sem deficiência.  

Em parte, isto se deve ao fato das pessoas com deficiência enfrentam barreiras 

no acesso a serviços (...) como saúde, educação, emprego, transporte e 

informação. Tais dificuldades são exacerbadas nas comunidades mais pobres 

(OMS, 2011, p. 11). 
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Governos de todo o mundo discutem e trabalham na implementação de legislações e 

políticas que salvaguardem os direitos e garantam o atendimento, a reabilitação e a integração 

da pessoa com deficiência à sociedade.  

A Convenção da ONU e seu protocolo facultativo - incorporado como emenda 

constitucional (Decreto 6.949/2009) à Constituição Brasileira (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2009) – trazem 50 artigos que abordam os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais da pessoa com deficiência, que são definidas como:  

“aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas” (ONU, 2013). 

Segundo a ONU (2013), o Brasil conta com um marco legal robusto para salvaguardar 

os direitos da pessoa com deficiência, além de programas governamentais e outras articulações 

institucionais, regulamentação e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

sobre acessibilidade. 

Aliado à Constituição estão o Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH-3) e o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Com Deficiência – Viver sem limites, que são 

articulações para garantir os direitos dessa população. Além do Plano Brasil 2022, da Secretaria 

de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, que visa assegurar os direitos das pessoas com 

mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, além de acordos de cooperação técnica com 

organismos internacionais. 

O programa Viver Sem Limites, de 2011, iniciativa federal, voltada à inclusão das 

pessoas com deficiência, que previa ação conjunta entre União, Estados e Municípios em quatro 

eixos: educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. No item acessibilidade estava previsto 

a busca ao acesso à tecnologia e desenvolvimento tecnológico, moradia e aquisição de 

equipamentos (ONU, 2013). 

A equipe da ONU no Brasil destacou em documento de 2013 que a realização plena dos 

direitos humanos e a inclusão social das pessoas com deficiência são fundamentais para o 

desenvolvimento nacional e o pleno exercício da cidadania. No caso da deficiência física, um 

dos mecanismos que garantem a efetividade desses direitos é a disponibilização de tecnologias 

assistivas.  

A ONU relata a necessidade de ampliação no uso de tecnologias assistivas e 

acessibilidade na comunicação como condições fundamentais para a democratização do acesso 

à informação e inclusão educacional das pessoas com deficiência, cabendo à própria ONU 
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facilitar intercâmbios e arranjos de cooperação que permitam a troca de experiências na área e 

a replicação no Brasil (ONU, 2013). 

Apesar da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU garantir o acesso 

à tecnologia assistiva de qualidade e a preços acessíveis, inclusive com a possibilidade de ações 

colaborativas internacionais, a realidade mundial ainda está aquém do ideal, como indica o 

Relatório Mundial da Deficiência Incapacitante (OMS, 2011).  

O documento ressalta a necessidade de um mapeamento apurado da população com 

deficiência permitindo planejamento orçamentário e novas políticas redistributivas ou 

mecanismos que visem financiar lacunas orçamentárias. O grupo Global Cooperation on 

Assistive Technology (OMS, 2017) aponta que questões orçamentárias, políticas, produtivas, 

logísticas e regulatórias que entravam a universalização do acesso ao produto assistivo.   

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, SENADO FEDERAL, 2015) em seu 

capítulo 3, artigo 74, “Da Tecnologia Assistiva” determina a garantia de acesso a produtos, 

recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistivas, que 

maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.  

Cabe ao poder público a responsabilidade de criar condições para garantir o acesso da 

seguinte forma, segundo o Estatuto (BRASIL, SENADO FEDERAL, 2015):  

✓ linha de crédito subsidiadas para a aquisição dessas tecnologias;  

✓ agilizar, simplificar e priorizar os procedimentos de importação dessas 

tecnologias, especialmente para questões alfandegárias e sanitárias; 

✓ criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologias 

assistivas, inclusive por meio de linhas de crédito e parcerias com institutos de 

pesquisa oficiais; 

✓ eliminar ou reduzir a tributação da cadeira produtiva e de importação da 

tecnologia assistiva; 

✓ facilitar ou agilizar o processo de inclusão de novos produtos no rol dos produtos 

distribuídos pelo SUS e outros órgãos de governo. 

3.2 O que são Tecnologias Assistivas (TAs) 

A Tecnologia Assistiva (TAs) é o termo definido para identificar os recursos e serviços 

que contribuem para proporcionar e ampliar as habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência, promovendo a qualidade de vida, independência e inclusão (BERSCH, 2017).  

Cook e Hussey (1995) definem que tecnologias assistivas como "uma gama de 

equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para amenizar os 

problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiências". Radabaugh (1993) 
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resume a tecnologia assistiva do ponto de vista do usuário: "para as pessoas sem deficiência a 

tecnologia torna as coisas mais fáceis, para as pessoas com deficiência a tecnologia torna as 

coisas possíveis". 

Radabaugh (1993) acrescenta ainda que as tecnologias assistivas são o primeiro passo 

de vários outros para que os indivíduos com deficiência possam participar de esportes, games 

com outras pessoas sem deficiência; ir à escola e ser educado, conseguir um emprego, se 

comunicar eficientemente com outras pessoas, ser bem sucedido e contribuir como membro 

produtivo da sociedade.  

Essas tecnologias podem ser divididas em categorias, segundo Bersch (2017): 

✓ Auxílios para a vida diária e prática: materiais e produtos que auxiliam o 

desempenho autônomo e independente de tarefas rotineiras, como: cozinhar, 

vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais. Ex.:velcros, 

abotoadores, barras de apoio; 

✓ Comunicação aumentativa e alternativa: destinada à pessoa sem fala, escrita 

funcional ou defasagem de habilidades comunicativas. Ex.: pranchas de 

comunicação, vocalizadores. 

✓ Recursos de acessibilidade ao computador: conjunto de hardwares e 

softwares com finalidade de tornar o computador acessível para pessoas com 

privações sensoriais, intelectuais e motoras. Ex.: mouses e teclados 

adaptados, software leitor de texto impresso e ponteiras para digitação; 

✓ Sistema de controle de ambiente: por meio de controles remotos a pessoa 

com deficiência pode ligar ou desligar aparelhos eletrônicos, abrir ou fechar 

portas e janelas, receber ou fazer chamadas eletrônicas, acionar sistemas de 

segurança entre outros; 

✓ Projetos arquitetônicos para acessibilidade: são projetos de edificação e 

urbanismo que garantem acesso, funcionalidade e mobilidade para todos os 

públicos independente de suas limitações físicas ou sensoriais. Ex.: rampas 

de acesso, adequações de banheiro e elevadores para cadeiras de rodas; 

✓ Órteses e próteses: peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. 

As órteses são colocadas junto a um segmento do corpo, garantindo melhor 

posicionamento, estabilidade ou função. São em geral feitas sobre medida e 

servem no auxílio de mobilidade, de funções manuais, correção postural e 

outros; 
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✓ Adequação postural: de recursos que garantam posturas alinhadas, estáveis, 

confortáveis e com boa distribuição do peso corporal. Futuros usuários de 

cadeiras de rodas são beneficiados com sistemas especiais de assentos e 

encostos confeccionados sobre medida. Ex.: almofadas de leito, 

estabilizadores ortostáticos; 

✓ Auxílios de mobilidade: a mobilidade pode ser auxiliada por produtos como 

bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas ou qualquer produto que 

proporcione melhoria na mobilidade pessoal; 

✓ Auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos 

visuais em áudio ou materiais tátil. Ex.: lentes, lupas, softwares ampliadores 

de tela, material gráfico como texturas e relevos e livros com informação 

tátil; 

✓ Auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir 

os conteúdos de áudios em imagens, texto e língua de sinais: produtos como 

aparelhos para surdez, celular com mensagens escritas e chamadas por 

vibração, software que transforma chamadas de voz em texto e mensagens 

digitadas em fala; 

✓ Mobilidade em veículos: acessórios que possibilitem a pessoa com 

deficiência física dirigir um automóvel, como facilitadores de embarque, 

rampas para cadeira de rodas serviços de autoescola para pessoas com 

deficiência; 

✓ Esporte e lazer: recursos que favorecem a prática de esporte e a participação 

em atividades de lazer. 

Bersch (2017) acrescenta que as tecnologias assistivas são recursos do usuário e não do 

profissional, por isso se diferenciam das tecnologias aplicadas na medicina e/ou reabilitação, 

nos diagnósticos, tratamentos de doenças. As TAs também se diferenciam das utilizadas na área 

educacional para aprendizagem geral. 

Neste Trabalho Aplicado serão avaliadas as tecnologias assistivas para pessoas com 

deficiência física, que são atendidas pelo IMREA do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. No Quadro 1 estão os produtos fornecidos pelo 

IMREA, que farão parte deste estudo: 



24 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) 

3.3 Acesso aos Produtos Assistivos 

A demanda por produtos assistivos é maior do que a oferta, seja na rede pública 

brasileira por meio de recursos do SUS ou na rede privada. Sugawara (et al., 2018) destaca que 

somente na cidade de São Paulo 26,8% da população apresenta algum tipo de deficiência, 

porém 34,1% das pessoas com deficiência não têm acesso a produtos assistivos. Outra pesquisa 

do mesmo autor indica que 19,4% de todos os produtos assistivos são abandonados, sendo que 

as cadeiras de roda apresentam taxa de 13,8% de abandono. 

A OMS (2008 e 2011) estima que dos 70 milhões de pessoas que necessitarão de 

cadeiras de rodas num futuro próximo apenas 5% a 15% vão ter acesso ao equipamento, 

contrariando as orientações internacionais. A OMS também destaca que os produtos assistivos 

dão independência às pessoas com alguma deficiência, melhorando a qualidade de vida e a 

saúde desse público.  
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Segundo Sugawara (et al., 2018), a indústria de produtos assistivos consegue atender de 

3% a 5% da demanda por esses itens, o que inclui a cadeira de rodas e outros produtos, além 

disso, o mercado tem pouca concorrência o que eleva os preços e aumenta a dificuldade para 

acesso aos produtos (MONITOR MERCANTIL, 2014).  

Muitos produtos assistivos ou parte de seus componentes, como placas termo moldáveis 

e fibras de carbono são importados, por isso os preços são altos e dependem da flutuação do 

dólar aumentando as dificuldades de acesso as TAs. As cargas tributárias de importação 

também aumentam o preço final dos produtos, que chegam a 99% no caso de um leitor digital 

de livros. 

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (Abotec) em 2009, 

uma prótese de mão de alta tecnologia podia custar até R$ 72 mil, o que permitia que menos de 

3% das pessoas com deficiência tivessem acesso ao produto.   

O alto custo é visto como o maior impeditivo para a disseminação dos 

produtos de TA, principalmente entre a população de menor renda. Por esta 

razão, os produtos acabam se tornando restritos a camadas da população com 

um nível renda médio a alto, uma minoria entre as pessoas com deficiência 

(DELGADO GARCIA e ITS BRASIL, 2017, p. 86-87). 

As dificuldades financeiras impedem que parte considerável da população com 

deficiência tenha acesso aos produtos assistivos, seja por meio de compra direta ou 

financiamentos.  

A questão dos custos também é um problema encontrado em outros países, inclusive os 

mais ricos e desenvolvidos. Além da dificuldade em comprar ou receber um ou mais TAs, existe 

outra questão que agrava a situação dos deficientes, os altos índices de abandono do produto. 

3.4 O abandono dos Produtos Assistivos 

Além de ser um sistema caro e complexo, o abandono dos produtos assistivos é um 

problema enfrentado em todo o mundo, mas que impacta ainda mais nações em 

desenvolvimento como o Brasil, com limitado volume de recursos para investir em saúde em 

geral e na área de reabilitação e inserção de deficientes, em específico.     

Os números do abandono são elevados e as causas também variam bastante. Sugawara 

(et al., 2018) destaca em trabalho para o desenvolvimento de uma cadeira de rodas rígida 

adaptada ao seu usuário, que nem toda cadeira de rodas é apropriada para seu usuário, o que 

muitas vezes resulta na rejeição e abandono do produto. 
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A necessidade de um produto assistivo é determinada pelo médico, que avalia e 

determina o equipamento mais adequado, seja uma cadeira de rodas, de banho, órtese, prótese 

ou meio auxiliar de mobilidade.  

No sistema público de distribuição atual, o usuário aguarda em uma fila do SUS para 

receber um ou mais equipamentos, que são adquiridos com recursos do tesouro do Estado 

(recursos públicos), mas a propriedade fica para o paciente. Contudo, esses produtos se 

desgastam ou quebram, mas não há nenhum serviço de manutenção ou reparo para consertá-los 

ou adequá-los e os usuários, geralmente, não têm condições econômicas de arcar com os 

serviços de conservação. Desta forma, abandonam os produtos e solicitam novamente o outro 

item.  

O SUS não dispõe de nenhum tipo de logística reversa para o recolhimento destes 

equipamentos, quando o usuário deixa de precisar ou não consegue utilizar o mesmo, seja por 

alteração clínica (melhora, piora ou morte), mudança corporal (peso, altura e dimensões físicas), 

ambiental (Ex.: troca de residência do litoral para as montanhas), entre outras variáveis. Sem 

voltar ao sistema, o produto assistivo se torna lixo ou vai para o depósito de alguma instituição.  

O Serviço de Cadeira de Rodas da Rede de Reabilitação Lucy Montoro (RRLM) 

detectou que 64% das avaliações são para repetição de um equipamento já prescrito, que foram 

abandonados por problemas de manutenção e reparos, cujos custos as pessoas físicas não 

conseguem pagar. Um par de rodas de cadeiras de rodas custa em torno de R$ 350,00 no 

mercado. A fila para entrega de produtos enfrenta outro agravante à demanda normal, que são 

os processos judiciais para obtenção de produtos assistivos, o que onera ainda mais sistema e 

diminui o acesso de novos pacientes aos produtos.  

A média de idade dos usuários de cadeiras de rodas da RRLM está próxima de 30 anos. 

Admitindo-se expectativa de vida média de 60 anos e troca de cadeira a cada dois anos, pelas 

regras do SUS, o sistema gastaria R$ 22 mil por usuário. O reaproveitamento dos equipamentos 

num sistema de empréstimo e compartilhamento economizaria recursos, por isso alguns países 

vêm desenvolvendo sistemas para atender de forma mais racional à demanda por produtos 

assistivos.   

3.5 Experiências nacionais e internacionais 

Neste tópico estão reunidas as experiências que foram apresentadas na Cooperação 

Global em Tecnologia de Saúde Assistiva (GATE), encontro de cúpula mundial realizado nos 

dias 3 e 4 de julho de 2014, com o objetivo de equacionar a demanda, custos e o abandono de 

produtos assistivos na Noruega, China, Holanda e no Brasil, especificamente no IMREA, em 

São Paulo.  
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NORUEGA- A Noruega mantém um sistema nacional de tecnologia assistiva com 18 

Centros de Tecnologia que compram, distribuem e consertam/reparam dispositivos de acordo 

com as necessidades individuais.  O trabalho é coordenado pelo Serviço Norueguês de Trabalho 

e Bem-Estar, que fornece os dispositivos gratuitamente para pessoas que tenham a capacidade 

funcional permanentemente prejudicada (mais de dois anos) por doença, lesão ou defeitos 

físicos (2,5% da população norueguesa de 5,3 milhões de habitantes) sendo investidos, em 

me´dia, € 2.350 por usuário, o que equivale a R$ 15.486,6/cotação de 18/03/2021). Dos usuários 

de TA, 67% têm 65 anos ou mais (SUND, 2017).  

O sistema reutiliza dispositivos, sendo que em 2013, 29,2% dos TAs distribuídos eram 

de segunda mão produzindo economia de €77 milhões. O sistema norueguês prevê 

investimentos em educação e treinamento. Os centros tecnologia promovem cursos anuais para 

capacitar os serviços municipais e parceiros. 

CHINA- Com população de 1,4 bilhão, a China tem 85.020.000 (6,34%) de seus 

habitantes com algum tipo de deficiência, o que equivale a uma a cada 16 pessoas. Essa 

população se subdivide em deficiência física: 24,72 m; auditiva: 20,54 m, visual 12,6 m, 

psiquiátrica: 6,2 m: intelectual: 5,6 m, fala e linguagem: 1,3 m e múltiplas: 13,8 m.  

Trata-se de uma sociedade envelhecida com 202,4 m de pessoas com mais de 60 anos e 

131,6 m com mais de 65 anos, o que leva ao aumento do uso de TAs para evitar lesões, melhorar 

as funções, garantir independência e aliviar os encargos da família e dos cuidados.  

O governo chinês organiza e apoia a pesquisa, produção, provisão e manutenção de 

produtos assistivos, além de manter uma legislação de proteção à pessoa com deficiência e 

manter diferentes níveis do fundo governamental para o acesso de pessoas de baixa renda aos 

serviços.  

A China ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CRPD), confirmando seu compromisso com esse público. A rede nacional de 

tecnologia assistiva tem três centros de recursos, 30 unidades provinciais, 300 centros 

municipais e unidades em 2 mil aldeias e comunidades. Um centro de sistema de certificação 

profissional em TA foi criado e mais de 10 mil profissionais treinados. 

O sistema do país asiático ainda precisa avançar na capacitação em todos os níveis de 

rede de serviços, desenvolvimento de profissionais da tecnologia assistiva, padronização de 

produtos e serviços e desenvolvimento de AT para necessidades complexas. O sistema se apoia 

em tecnologias novas, sem acesso garantido à maior parte da população. 

HOLANDA - Na Holanda, a abordagem dos produtos assistivos está relacionada ao uso 

levando em consideração Classificação Internacional de Funcionamento, Deficiência e 



28 

 

 

Saúde (CIF), com a perspectiva de incluir na ISO TC 173 aspectos do serviço e meio 

ambiente, como assistência pessoal, adaptação ambiental, soluções assistivas, soluções 

assistivas relacionadas a produtos e produtos e serviços assistivos.  

3.6.1 Experiência nacional 

No Brasil, o Estado de São Paulo com 43 m de habitantes, aproximadamente, 9,3 m têm 

algum tipo de deficiência, sendo 2,5 m são pessoas com deficiência de mobilidade. Em São 

Paulo, uma das unidades de atendimento é a Rede de Reabilitação Lucy Montoro criada em 

2008, que mantém 15 instalações operacionais, 120 mil sessões de terapia por mês, além de 80 

pacientes internados por mês e 102 leitos (Sugawara, et al., 2018). 

Uma unidade móvel atende regiões distantes e mapeia a demanda por órteses, próteses 

e outros auxílios de mobilidade, serviço que atendeu 2 mil usuários e distribuiu 4 mil 

dispositivos. O Estado ainda realiza transferência de tecnologia por sistema de parques 

tecnológicos.  

 

Quadro 2 – Comparação dos modelos e experiências na área de TA 

País Contexto Ações 
Noruega (WHO, 2017). Sistema nacional de tecnologia assistiva 

coordenado pelo Serviço Norueguês de 

Trabalho e Bem-Estar. 

 

- 18 Centros de Tecnologia que compram, distribuem 

e reparam dispositivos gratuitamente; 

- 2,5% da população norueguesa de 5,3 milhões de 

habitantes; 

- E$ 2.350 por usuário; 

- Reparo e reutilização de dispositivos; 

- 29,2% dos TAs distribuídos eram de segunda mão; 

- Investimento em educação e treinamento; 

- Cursos de capacitação de parceiros.  

China 

(WHO, 2017) 

1,4 bilhão de habitantes; 

85 mi (6,34%) de seus habitantes com algum 

tipo de deficiência; 

um a cada 16 pessoas;  

24,72 m: física; 

20,54 m: auditiva; 

12,6 m: visual; 

6,2 m: psiquiátrica; 

5,6 m: intelectual; 

1,3 m: fala e linguagem; 

13,8m: múltiplas. 

 

- Sociedade envelhecida; 

- Governo chinês organiza e apoia a pesquisa, 

produção, provisão e manutenção de TAs; 

- Legislação de proteção à pessoa com deficiência e 

fundo governamental; 

- A China ratificou a Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CRPD); 

- A rede nacional de tecnologia assistiva tem três 

centros de recursos; 

- 30 unidades provinciais; 

- 300 centros municipais/2 mil aldeias e 

comunidades; 

- 10 mil profissionais treinados. 
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Holanda (WHO, 2017) Nova abordagem dos produtos assistivos 

está relacionada ao uso levando em 

consideração Classificação Internacional de 
Funcionamento, Deficiência e Saúde.  

 

- considera aspectos do serviço/ambiente; 
- assistência pessoal; 
- adaptação ambiental; 
- soluções assistivas; 
- relacionadas a produtos; 
- produtos e serviços assistivos.  

Brasil 

(WHO, 2017) 

 

43 m habitantes;  

9,4 m com algum tipo de deficiência; 

2,5 m com alguma deficiência motora. 

 

 

- Rede de Reabilitação Lucy Montoro; 

- Criada em 2008; 

- 15 instalações operacionais; 

- 120 mil sessões de terapia/mês; 

- 80 internações/mês (102 leitos); 

- Unidade móvel para regiões distantes; 

- 2 mil usuários e 4 mil dispositivos entregues; 

- Transferência de tecnologia. 

Fonte: WHO (2017), adaptado pelo autor (2021) 

 

 

3.6 Pesquisa do IMREA 

Sugawara (et al., 2018) determinou que no público do IMREA (Instituto de Medicina 

Física e Reabilitação) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HC/FM) da 

Universidade de São Paulo (USP), o índice médio de abandono de produtos assistivos é 19,38%, 

mas pode chegar a 54% para próteses de membro superior  

A Classificação crescente por nível de abandono foi de cadeira de rodas de estrutura 

rígida com PSD (7,41%), cadeira de rodas de estrutura rígida sem PSD (10%), cadeiras de rodas 

de chuveiro (13,19%), cadeira de rodas com estrutura dobrável com PSD (15,53%), cadeira de 

rodas com estrutura dobrável sem PSD (16,49%), bengala (16,67%) e órtese de membro inferior 

(outros) (18,39%).  

Os produtos com maiores percentuais de abandono são: órteses de membros superiores 

(23,26%), órtese de membro inferior (KAFO) (26,37%), andadores (30,77%), muletas 

(31,43%) e próteses de membros inferiores (33,87%) e superiores (53,33%) (SUGAWARA, et 

al., 2018). 

A pesquisa ainda destacou que apesar do abandono e, consequente, desperdício de 

recursos públicos, existe uma tendência mundial de aumento da demanda por TAs de auxílio à 

mobilidade impulsionada pelo aumento da longevidade da sociedade. Contudo, Sugawara (et 

al., 2018) destaca que TAs inapropriados ao usuário resultam no abandono, impactando a 

reabilitação do usuário, gerando desperdício e descarte dos produtos em lixo doméstico ou 

outros locais inapropriados. 
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A pesquisa de Sugawara (et at., 2018) teve com o base o cadastro Secretaria de Estado 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tinha 9.104 pessoas ligadas a algum tipo de serviço 

de reabilitação ou de uma das alas do hospital. Desse total, foram entrevistadas 900 pessoas, 

que responderam questões sobre os produtos assistivos, uso dos mesmos, dificuldades e fatores 

que influenciam o abandono.  

Os motivos de abandono dos TAs foram divididos nos seguintes fatores: 

1- Fatores pessoais: a saúde do usuário melhorou ou piorou, o usuário não se adaptou 

com o dispositivo ou não o aceitou, usuário tinha vergonha de usar o dispositivo, 

uma nova doença ou lesão impediu o usuário de utilizar o dispositivo e o usuário 

perdeu ou trocou o dispositivo. 

2- Fatores relacionados à intervenção: dispositivo de tamanho inadequado, dispositivo 

não atendia às necessidades do usuário, dispositivo era inadequado para as funções 

designadas, uso foi suspenso por ordem médica, utilização causava dor e/ou 

desconforto, usuário não conseguiu utilizar o dispositivo e usuário não sabia usar o 

dispositivo. 

3- Fatores relacionado os produtos: produto estava em más condições ou quebrado, 

produto estava em manutenção, fatores de ambientação, usuário se sentia 

discriminado por utilizar o dispositivo, usuário encontra barreiras para usar o 

dispositivo dentro e fora de casa.   

Corroboram com esses resultados dois trabalhos de Federici (et al., 2016), sendo o mais 

recente na região da Umbria, na Itália, no qual foram entrevistados 749 usuários sendo que 

17,9% (134) declararam que não estavam usando o dispositivo e 40% deles nunca usou. Os 

motivos são: dispositivos inadequados ou necessidades e expectativas não atendidas, o que 

também confirmou outra pesquisa desses autores do ano de 2009 e publicada em 2011 (Federici 

e Borsci, 2011)  

Federici (et al., 2016) destaca que o índice de 17,9% de abandono de TAs gerou perdas 

de €$ 3,3 milhões, sendo que a região da Umbria investiu €$ 18 milhões, em 2007, em 

dispositivos assistivos, montante considerável para os gastos públicos italianos.  

Diante do contexto das Tecnologias Assistivas, especialmente de mobilidade, este 

Trabalho Aplicado propõe um projeto-piloto de recolhimento, reparo/conserto e distribuição de 

dispositivos assistivos para usuários do IMREA, com coordenação da Associação para 

Educação, Esportes, Empreendedorismo e Direitos dos Pacientes da Divisão de Reabilitação do 

Hospital das Clínicas de São Paulo (AEDREHC) 
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A Associação foi criada em 1993 com o objetivo de apoiar o trabalho de reabilitação 

dos pacientes do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, por meio do esporte adaptado, 

além de manter duas equipes de basquete, a entidade também investe a formação de 

profissionais na área de saúde, por meio de cursos como: Capacitação em tecnologia assistiva 

em saúde – avaliação, prescrição e treinamento de usuários em cadeiras de rodas e mobilidade 

seguindo os conceitos da OMS; Curso de manutenção de cadeira de rodas; Formação de 

Cuidadores para a Pessoa com Deficiência Física e Visual – EAD (AEDRECH, s/d).  
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4. METODOLOGIA 

A proposta deste trabalho é de implantar um sistema de compartilhamento de 

dispositivos de Tecnologia Assistiva para mobilidade, que são abandonados pelos usuários e/ou 

descartados, realizar a manutenção e o reparo necessário para o equipamento voltar a condição 

de uso e ofertar o equipamento ao paciente que aguarda por um equipamento em duas unidades 

do IMREA selecionadas para o projeto. Foram coletados equipamentos em doação pelo período 

de seis meses, classificados, reparados a condição de uso ou descartados de maneira sustentável. 

Os equipamentos classificados para reciclagem foram os com custo de reparo maior do que 

50% do valor venal. Junto das duas unidades do IMREA foram analisados o prazo de entrega 

do equipamento a partir da data do receituário médico até a data de entrega ao paciente. Desta 

forma foi possível analisar a demanda e o prazo de atendimento. Estes dados de demanda, junto 

ao resultado do processo de coleta possibilitou criar um sistema autossustentável com o objetivo 

de dar a oportunidade do paciente optar pelo uso de um equipamento recuperado enquanto 

aguarda o equipamento em definitivo. 

A parte introdutória deste trabalho foi de pesquisa bibliográfica, que visava determinar 

o estado da arte da tecnologia assistiva, seus conceitos, níveis de abandono e, quando 

disponíveis, custos do desperdício.  

Trata-se de um trabalho de natureza aplicada que objetiva gerar conhecimento para 

aplicação prática, ou seja, que visa solucionar problemas específicos para verdades e interesses 

locais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

A abordagem é quantitativa pois avaliará os dados de coleta, conserto/recuperação e 

distribuição de produtos assistivos para mobilidade no público do IMREA. Com relação aos 

fins, o trabalho é descritivo pois apresenta os resultados obtidos pelo pesquisador no decorrer 

do processo (GIL, 2002). 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por levantamento no acervo do Sistema de 

Bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas, incluindo o catálogo de dissertações e teses. Entre as 

bases de dados integradas à busca do Sistema de Bibliotecas da FGV estão: Scielo, Lilacs, 

EBSCO, Capes, JSTOR, OECD iLibrary, RePEc, ScienceDirect e Scopus.  

Diante da especificidade do tema também foram consultadas legislações, documentos 

produzidos pela OMS, portais governamentais oficiais e documentos de eventos internacionais 

sobre TAs. As palavras-chave utilizadas foram: tecnologias assistivas; SUS, sustentabilidade, 

reabilitação e deficiência física. 
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Com relação às fontes de dados, este TA utiliza dados primários registrados pelo 

pesquisador durante um teste de conceito de seis meses do Projeto de compartilhamento de 

Tecnologias Assistivas: sistema de coleta de produtos assistivos abandonados. 

O projeto-piloto, que foi testado com o público do IMREA, utilizou como modelo o 

sistema da Noruega, onde o índice de reutilização de dispositivos é 29,2%, gerando economia, 

racionalizando os investimentos e evitando a geração de resíduos hospitalares.  

Devido à natureza do trabalho não envolver questionários ou dados pessoais de 

pacientes e somente dados consolidados de produtos assistivos, não houve necessidade de 

aprovação do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

(CEPH/FGV). A pesquisa, análise e divulgação de dados, assim como o uso de imagem, foi 

aprovada pelo IMREA.  

Internacionalmente, o sistema de dispensação de produtos assistivos norueguês se 

assemelha ao proposto por este projeto. Até dezembro de 2019, não havia patentes registradas, 

sobre esta metodologia conforme consulta no IPC (Classificação Internacional de Patentes) 

realizada pelo autor. 
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5. PROPOSTA DE MODELO  

O alto índice de abandono de Tecnologias Assistivas impacta não somente os cofres 

públicos, mas também pessoas com deficiência que precisam do dispositivo para se 

recuperarem, ganharem autonomia e se reintegrarem à rotina.  

Diante da ausência de um sistema público de reparo/conserto de produtos assistivos e 

do alto índice de abandono e reincidência de pedidos de produtos, a proposta se baseou no 

modelo norueguês, que prevê não apenas o fornecimento de produtos, mas também a 

recuperação, conserto/reparo e reinserção do mesmo no sistema, gerando economia e agilidade 

de atendimento à demanda.  

O projeto se fundamenta em um serviço de compartilhamento de produtos assistivos 

novos ou usados relacionados à mobilidade (cadeiras de rodas, carrinhos de rodas, bengalas, 

muletas, bengalas e andadores), ortostatismo (pranchas, stand-in-table e parapodium) e higiene 

(bancos e cadeiras higiênicas). É um serviço de empréstimo de produtos assistivos, com baixo 

custo, destinados a pessoas com deficiência atendidas pelo IMREA que aguardam na fila para 

receber seu produto definitivo.  

O modelo prevê a captação de equipamentos abandonados e sem uso, que serão doados 

para formação de um acervo, que passa por controle de qualidade padronizado e organizado em 

check-list, seguindo a metodologia de preconizada pela Wheelchair Service Training Package, 

da Organização Mundial da Saúde.  

O equipamento recebido em doação é higienizado e avaliado, depois analisado por 

técnicos e auxiliares de órteses, próteses e meios de locomoção, sob a supervisão de um 

engenheiro. Caso haja a necessidade de algum reparo ou manutenção, o processo será realizado.  

O usuário retira o equipamento na forma de empréstimo, mediante caução não 

reembolsável. No recebimento, o usuário assina termo de contratação, por tempo determinado. 

É considerada evasão o não comparecimento nas avaliações e terapias, sendo o usuário 

informado por e-mail ou contato telefônico. Caso ausência persista, por mais de 30 dias, o 

equipamento recebe baixa sendo considerada uma doação ao usuário. 
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O Fluxograma 1 apresenta o modelo desenvolvido para este projeto-piloto, desde o 

recebimento dos equipamentos até o atendimento aos usuários.

 

A gestão do serviço de compartilhamento alimenta um Banco de Produtos Assistivos 

que deverá conter as seguintes informações: 

a. Dados do paciente: gênero, idade, etnia, estado civil, endereço de moradia, telefone, 

tipo de deficiência, aparelhos assistivos emprestados e devolvidos; 

b. Dados dos produtos assistivos: fabricante, data de incorporação, manutenção, tipo 

de reparos, tempo de uso, número de usuários atendidos e fragilidades; 

c. Dados de informações e capacitações: orientações aos pacientes, vídeos tutoriais, 

textos padronizados para envio de usuários. 

As informações coletadas serão armazenadas em banco de dados e hospedados em 

servidores para consulta e planejamento de ações futuras, como análise de absenteísmo, tempo 

médio de uso para cada equipamento, danos frequentes e perfil dos usuários do serviço. 

5.1 Fases do projeto 
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O projeto é desenvolvido em fases, começando pela captação que é realizada por meio 

de doações de produtos assistivos sem uso/abandonados, por meio de caixas coletoras 

disponibilizadas em unidades do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, que ficam na 

capital paulista.  

Os doadores não precisavam se identificar para fazer a entrega. Os equipamentos serão 

avaliados para se determinar as taxas de reaproveitamento, seja pela incorporação direta ou 

após reforma/conserto/reparo a um Banco de Produtos Assistivos ou, ainda, encaminhados para 

reciclagem de materiais.  

Depois de recolhidos, os produtos serão transportados para outro local, onde técnicos 

avaliarão a qualidade dos mesmos e a possibilidade de retorno aos pacientes de uma de quatro 

categorias:   

a. Produto novo ou sem uso, com necessidade de higienização para ser usado por outra 

pessoa; 

b. Produto que precisa de algum tipo de conserto/reparo, com custo inferior a 30% do 

mercado; 

c. Produto que precisa de algum tipo de conserto/reparo, com custo superior a 30%-

50% do mercado; 

d. Produto sem condições de reparo ou conserto, que deve ser encaminhado para 

reciclagem de materiais.  

Os equipamentos com avarias serão reformados e passarão a integrar o Banco de 

Produtos Assistivos. Nesta fase, será determinado o valor da manutenção preventiva mensal do 

equipamento.  

  O serviço de empréstimo é disponibilizado mediante cadastro e, quando efetivado, é 

acompanhado por dicas de conservação e uso, além das pesquisas de uso e satisfação. Os 

usuários também receberão informativos sobre as manutenções periódicas e dicas de como 

conservar o equipamento em domicílio, por meio de tutoriais por escrito.  

O projeto usa estruturas existentes, como espaço físico, equipamentos e infraestrutura 

do Instituto de Medicina Física e Reabilitação e da Associação para Educação, Esporte, Cultura 

e Profissionalização da Divisão de Reabilitação do Hospital das Clínicas. 

Os recursos materiais iniciais para o modelo de trabalho são os seguintes: sete caixas 

coletoras, desinfetante, álcool 70%, panos de limpeza, dois borrifadores, estufa de desinfecção, 

estantes para armazenamento de materiais, caixas para guardar produtos assistivos. 

5.2 Divulgação e conscientização 
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Para iniciar a etapa prática deste projeto-piloto foi realizada conscientização do público-

alvo e seus familiares para posterior recolhimento de dispositivos, que já estavam fora de uso, 

durante seis meses, de janeiro a julho de 2020.  

Para incentivar a doação, AEDREHC produziu banners, filipetas para distribuição e 

mensagens para mídias sociais da associação e parceiros explicando como funcionaria o sistema 

e recolhimento. A organização distribuiu recipientes identificados como Caixa de Doações de 

produtos assistivos fora de uso para receber os equipamentos (Quadro 3).  

Quadro 3 – Banner e filipetas para incentivar doação e caixa de doações  

 

 

 

Fonte: AEDREHC (2000) 
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6.  Resultado da coleta 

A coleta foi realizada por meio de caixas distribuídas nas recepções de quatro centro de 

reabilitação da cidade de São Paulo: Unidade Hospital das Clínicas, Unidade Vila Mariana, 

Unidade Lapa e Unidade Morumbi.  Contudo, devido à pandemia, apenas duas das unidades 

participaram do trabalho: Vila Mariana e Unidade Lapa. 

Na Tabela 1 estão os dados dos produtos recolhidos e enquadramento das condições de 

uso, conforme classificação mencionada anteriormente.   

TABELA 1 – RESULTADO DE SEIS MESES DE COLETA 

PRODUTO CATEGORIAS 

 A B (até 30%) C (30 a 50%) D (descarte) Totais 

Bengalas 13 1 3  17 

muletas axilares 29 4 1 3 22 

Andadores 5 5  7 17 

cadeiras de banho 1 1   2 

cadeiras de rodas 6 8 7 5 26 

órtese de membro inferior 7 13   20 

órtese de membro superior  2 2  4 

prótese de membro inferior     4     4 

TOTAL 61 38 13 17 129 

Fonte: Adaptação do autor (2021) 

  
6.1 Custos  

A manutenção financeira proposta deste projeto-piloto será gerada pela arrecadação de 

caução, sistema que deve permitir exclusivamente a recuperação dos gastos e reinvestimento 

em novas unidades, que – em tese – ajudarão a atender à fila de pacientes que esperam por 

tecnologias assistivas de locomoção. Para tanto, o valor da caução será de, aproximadamente, 

16% do valor do equipamento. 

Os custos de reparo e demais custos de dispensação dos equipamentos foram levantados 

para permitir a avaliação da viabilidade financeira da proposta de funcionamento deste projeto-

piloto. Se considerarmos os valores de mercados, os equipamentos captados nos seis meses de 

recolhimento nas duas unidades custariam R$ 49.105,00. Os custos de logística para captação 

dos equipamentos, mão de obra técnica, peças de reposição foram de R$ 7.817,86, o que 

correspondeu a 16% do valor dos equipamentos. 

✓ Logística para captação: R$ 4.200,00 

✓ Mão de obra técnica em limpeza/reparo: R$ 1.050,00 

✓ Peça de reposição: R$ 2.567,96 

✓ Total: R$ 7.817,96 
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Durante o período de coleta foram recebidos equipamentos em doação que não são 

elegíveis a empréstimo – 3 (três) cadeiras de rodas motorizadas e 3 (três) cadeiras infantis – que 

foram destinados à venda, sendo os recursos das mesmas revertidos para o projeto. A 

expectativa de arrecadação com esses itens, de acordo com o estado físico em que foram doados 

e o valor de mercado, era de R$ 23 mil. Os produtos sem condições para conserto/reparo foram 

vendidos por R$ 40 (quarenta reais) para reciclagem do alumínio. 

6.2 Simulações  

Para garantir a viabilidade financeira do sistema foram realizadas algumas simulações, 

por meio do custeio por caução. Os valores praticados são menores que o custo mensal de 

locação dos mesmos itens em empresas especializadas, além disso, são pagos apenas uma vez 

pelo usuário tornando o sistema acessível e viável para a população de baixa renda e/ou usuários 

do SUS. Questões externas como novas doações deixam de ser consideradas pois são variantes 

em cada sistema que se pretende implantar o projeto. O cenário é considerado ideal devido ao 

alto nível de excelência do IMREA na área principalmente se comparados ao nível nacional de 

serviço público. 

A Tabela 2 reúne dados da primeira simulação de caução.  

TABELA 2 – SIMULAÇÃO DE CAUÇÃO 

Produto/valor Quantidade Valor Caução Receita possível 

Bengalas 17 7,00 119,00 

Muletas axilares 34 15,00  510,00 

Andadores 10 55,00 550,00 

Cadeiras de 

banho 
2  130,00  260,00 

Cadeiras de 

rodas 
21  350,00 7.350,00 

Totais   R$ 8.789,00 

Fonte: Adaptação do autor (2021) 
 

 

A caução dos equipamentos permite o retorno potencial de R$ 8.789,00 por empréstimo, 

cada item poderá ser emprestado várias vezes. O custo total de reparos (R$ 7.817,96) poderá 

ser compensado com a receita por caução do primeiro empréstimo de todos os equipamentos. 

Deve-se considerar que a estimativa de vida útil dos produtos com manutenções 

periódicas varia entre 10 e 20 anos, sendo que uma cadeira pode durar até 20 anos, uma 

muleta/andador até 10 anos. 
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Nas duas unidades pesquisadas (Vila Mariana e Lapa), o prazo médio de entrega de 

equipamentos varia entre 12 e 38 dias, sendo as cadeiras de banho e rodas os mais requisitados, 

com 164 e 50 pessoas na fila, em média, respectivamente. Os dados estão na Tabela 3.  

 

TABELA 3 – TEMPO DE ESPERA POR EQUIPAMENTO 

Equipamento 
Tempo Médio 

de Espera/dias 

Tempo Médio de 

Espera/meses 

Quantidade de 

pessoas 

Média de pessoas 

em espera/mês 

ANDADOR 15 0,5 40 20 

CADEIRA DE 

RODAS 
38 1,27 129 164 

CADEIRA DE 

BANHO 
12 0,4 124 50 

BENGALA 24 0,8 25 20 

MULETAS 14 0,47 83 12 

Fonte: IMREA 

 

O objetivo do sistema de compartilhamento é de reduzir a fila dos pacientes que 

aguardam por TAs do IMREA, por isso, foi realizada uma simulação utilizando o acervo do 

sistema para o atendimento da demanda da fila do Instituto, de acordo com Tabela 4.  

 

TABELA 4 – IMPACTO DO COMPARTILHAMENTO NA FILA 

Equipamento Quantidade de 

equipamentos captados 

Média de pessoas em 

espera/ mês 

Impacto na fila 

ANDADOR 
10 20 50% 

CADEIRA DE 

RODAS 
21 164 13% 

CADEIRA DE 

BANHO 
2 50 4% 

BENGALA 
17 20 85% 

MULETAS 
34 12 100% 

Fonte: IMREA 

Outra simulação realizada visava a atender 100% da fila de espera do IMREA e, com 

isso, não deixar usuários esperando pelo equipamento de Tecnologia Assistiva potencializando 

a recuperação e a reinserção dos mesmos nas atividades cotidianas. A Tabela 5 indica que 

seriam necessários R$ 402.010,00 para ter um acervo adequado às demandas da fila, 

considerando-se estimativas médias de entrada de novos usuários e tipos de TAs. 
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Considerou-se o número de itens de cada equipamento (andador, cadeira de rodas, 

cadeira de banho, bengalas e muletas), preço unitário e total de recursos necessários para a 

compra de montante de OPM-E para atendimento da demanda reprimida nas filas de duas 

unidades do IMREA que foram a base deste estudo, especificamente: Unidade Lapa e Unidade 

Vila Mariana, já que as outras duas unidades não participaram do levantamento devido à 

pandemia. 

 

 

6.3 Projeções para acervo 

Um coeficiente de giro/mês foi determinado como unidade de tempo para as projeções 

e cenários criados no estudo deste projeto-piloto sendo discriminado como ciclo. 

Diante do acervo insuficiente para atender à demanda total do Instituto, foram 

desenvolvidas projeções que possibilitassem a aquisição de equipamentos com recursos 

advindos exclusivamente do resultado do compartilhamento. Será utilizado o saldo obtido com 

a venda das cadeiras de rodas elétricas e infantis, do alumínio para reciclagem e da primeira 

caução após descontados os custos logísticos e de manutenção. Estima-se que o total arrecadado 

seja de R$ 23.581,04. Este recurso será destinado a aquisição de equipamentos para atender a 

demanda das unidades pesquisadas. Inicialmente foram adquiridas 19 cadeiras de banho, 10 

andadores, 20 bengalas e 39 muletas. 

TABELA 6 – PROJEÇÃO PARA RECEITAS                       

Equipamento 
Total 

captado 

Total adquirido 

com recursos de 

venda 

Coeficiente 

giro/mês 

Preço caução 

(R$) 
Possível receita (R$) 

ANDADOR 10 10 2 55,00 R$   2.200,00 

CADEIRA DE RODAS 21 0 0,78 350,00 R$   5.733,00 

CADEIRA DE BANHO 2 19 2,5 130,00 R$   6.825,00 

BENGALA 17 20 1,25 7,00 R$      323,75 

MULETAS 34 39 2,15 15,00 R$   2.354,25 

TOTAL      R$ 17.436,00 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021)  

TABELA 5 – SIMULAÇÃO PARA SUPRIR 100% DA FILA 

Equipamento Demanda Custo de médio de 

aquisição (R$) 

Investimento para zerar 

a fila (R$) 

ANDADOR 10 340,00 3.400,00 

CADEIRA DE RODAS 161  2.200,00 354.200 

CADEIRA DE BANHO 50  800,00  40.000 

BENGALA 20  45,00 900 

MULETAS 39 90,00  3.510 

TOTAL   R$ 402.010,00 

Fonte: IMREA 
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Em seguida, foi realizada uma projeção de compra de cadeiras de banho, cujo custo 

unitário é de R$ 800,00 sendo necessárias 29 unidades com valor total investido de R$ 

23.200,00. 

A proposta é de se utilizar a receita de dois ciclos de caução estimada em R$ 34.872,00 

a partir da projeção de caução da Tabela 7 para a compra de 29 cadeiras de banho ainda 

necessárias e 5 cadeiras de rodas. Apenas as cadeiras de rodas não estão atendendo em 

quantidade necessária a demanda das unidades. 

 

TABELA 7 – PROJEÇÃO   ITENS PARA CAUÇAO                  

EQUIPAMENTO 
Quantidade de Itens em 

caução 

BENGALAS 37 

MULETAS 73 

ANDADORES 20 

CADEIRAS DE BANHO 21 

CADEIRAS DE RODAS 21 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) 

  

A Tabela 8 indica a quantidade de itens do acervo para caução, após a aquisição das 

cadeiras de banho. 

TABELA 8 – PROJEÇÃO COM CADEIRAS DE BANHO                    

EQUIPAMENTO 
Quantidade de itens em 

caução 

BENGALAS 37 

MULETAS 73 

ANDADORES 20 

CADEIRAS DE BANHO 50 

CADEIRAS DE RODAS 21 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) 

Na projeção seguinte, o objetivo é de atender à demanda por cadeiras de rodas. O valor 

unitário para compra desse equipamento é de R$ 2.200,00, o que equivale a R$ 354.200,00 para 

suprir as 156 unidades demandadas, é o equipamento de tecnologia assistiva mais requisitado 

no sistema. A Tabela reúne os itens do acervo em caução que devem gerar a receita para a 

compra dos novos itens. 
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A receita gerada por ciclo de caução é projetada em R$ 18.314,00, que seriam 

integralmente destinados à compra de cadeiras de rodas. A previsão é de se incorporar 20 

unidades no primeiro mês, sendo que com o saldo gerado pela caução dos equipamentos seria 

possível (em tese) suprir a necessidade de aquisição de equipamentos no prazo de NOVE meses, 

conforme a Tabela 9. 

TABELA 09 – PROJEÇÃO PARA COMPRA DE CADEIRAS DE RODA 

Mês Acervo de cadeiras Valor agregado/ciclo Unidades novas 

1 26 18.314,00 8 

2 34 21.114,00 9 

3 65 24.264,00 11 

4 76 35.814,00 16 

5 92 41.414,00 18 

6 110 47.714,00 21 

7 131 55.064,00 25 

8 156 63.814,00 9 

9 164   

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) 

 

Nesta análise não foram estimadas eventuais inadimplência financeiras uma vez que a 

caução é cobrada no momento do empréstimo e a devolução solicitada quando o paciente 

receber seu equipamento definitivo. Os equipamentos que não forem devolvidos serão 

considerados como doação ao usuário, sem perdas para o sistema. 
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7. DISCUSSÃO 

A prescrição de um produto assistivo para uma pessoa com deficiência é feita por um 

profissional médico especialista na área que precisa avaliar qual o equipamento mais adequado 

para o paciente. Contudo, para receber esse equipamento do Sistema Único de Saúde, o paciente 

deve seguir o procedimento administrativo que prevê cadastramento e espera em uma fila, que 

muitas vezes pode demorar meses.  

O usuário recebe um equipamento novo, adquirido com recursos provindos do tesouro 

Estadual, que fica vinculado ao seu número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) para evitar 

duplicidade de fornecimento.  

Contudo, o sistema de dispensação dos produtos assistivos, no caso deste trabalho as 

OPM-E, não prevê que ao longo do tempo ocorram alterações, transformações e mudanças no 

uso do mesmo, decorrentes a alteração clínica (melhora ou piora), mudança corporal (peso, 

altura, dimensões físicas), ambiental (por exemplo, troca a residência do litoral para as 

montanhas) ou do equipamento (desgaste natural, falha ou quebra) o que leva ao descarte do 

mesmo, que não  retorna ao sistema ou ao tesouro Estadual. Os produtos são encostados, 

descartados com lixo ou vão para vão para o depósito de alguma instituição. Enquanto isso, o 

usuário volta para fila para aguardar um novo produto.  

No Serviço de Cadeira de Rodas da RRLM 65% dos casos de solicitação de 

equipamentos são para usuário que já receberam uma cadeira, mas precisam de uma nova 

unidade, seja por desgaste, quebra, falta de manutenção ou de adequação ao paciente. 

A proposta deste trabalho é incrementar a usabilidade de equipamentos de Tecnologias 

Assitivas. utilizar produtos que foram abandonados num sistema de empréstimo com caução, 

que permitia atender mais pacientes e diminuir a fila do IMREA e, consequentemente, do SUS.  

Entre as vantagens desta proposta estão a redução dos resíduos relacionados à 

reabilitação, estimulando a educação para a sustentabilidade, aumento do acesso de pacientes 

aos equipamentos; maior sensação de segurança aos usuários ao garantir a perenidade e 

transversalidade do equipamento, suas partes e componentes com manutenções e reparos; 

economia de recursos financeiros, humanos e ambientais ao prolongar a vida útil dos produtos 

assistivos melhorar o acesso a estes equipamentos e evitar as prescrições novas, diminuir o 

tempo de entrega, com possibilidade de customização para o usuário de maneira simples e 

rápida.  

Existem também os benefícios intangíveis de se gerar segurança ao usuário e sua família 

com a cultura de manutenção dos equipamentos de mobilidade, garantindo maior participação 
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social, investimento na população economicamente ativa, gerando qualidade de vida e valor em 

saúde.  

Os resultados obtidos com os seis meses de coleta de doações indicam que a maior parte 

dos equipamentos está em bom estado de conservação e teve pouco uso, corroborando com o 

referencial teórico, conforme a Tabela 1. Com isso, os custos de reparo são baixos.  

As órteses e próteses recebidas foram encaminhadas para a reciclagem, por se tratar de 

itens feitos sob medida abandonados por desgaste ou problemas de adaptação ao usuário, por 

isso não são passíveis de compartilhamento, contudo, a captação desses itens evita que o 

equipamento seja descartado com outros tipos de resíduos de forma inadequada, o que resulta 

em boas práticas ambientais. 

A Tabela 3 indica que, em média/mês, 266 pessoas em apenas duas unidades do IMREA 

esperam por produtos assistivos de OPM-E, sendo que o prazo mínimo de espera é de 12 dias 

por uma cadeira de banho e de até 38 dias por uma cadeira de rodas. O sistema de 

compartilhamento pode reduzir a fila e a espera, com isso melhorando as condições para a 

recuperação do usuário, o que vai impactar positivamente em sua qualidade de vida, bem-estar 

e recuperação.  

A Tabela 4 permite visualizar que apenas os equipamentos já arrecadados podem trazer 

uma redução significativa na fila de espera, sem grandes investimentos e sem gerar custos para 

a instituição.  

A Tabela 5 indica que o reinvestimento necessário para suprir 100% da fila das duas 

unidades estudadas do IMREA é alto, mas as simulações/projeções de utilização dos recursos 

gerados pelo sistema de compartilhamento indicam ser possível realizar esse incremento de 

acervo em poucos ciclos de caução, o que permite inferir que a proposta é autossustentável e 

factível dentro do sistema do IMREA e da AEDREHC. 

Entre as contribuições desta proposta estão: aumentar e agilizar a oferta de produtos 

assistivos, reduzindo filas de espera de pacientes;  prover e facilitar a manutenção e reparo dos 

produtos reduzindo descartes e abandono; e desta forma incrementar a usabilidade de 

equipamentos de TA; promover o reaproveitamento dos equipamentos num sistema de 

empréstimo, como um serviço de biblioteca/sharing de produtos assistivos, estimulando a 

educação para sustentabilidade; incluir o recolhimento de equipamentos devolvidos ou 

abandonados, realizar reparos nos que estiverem com defeitos ou com desgastes melhorando o 

acesso a estes equipamentos para atender um número maior de usuários.  
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8. CONCLUSÃO 

Diante da demanda cada vez maior por produtos assistivos e dos orçamentos limitados 

do SUS, é crucial se discutir e propor alternativas para o uso racional dos recursos econômicos 

e ambientais. Por isso, a proposta deste projeto-piloto permite não apenas atender à demanda 

por produtos assistivos – bengalas, andadores, muletas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho – 

como também garantir os direitos à recuperação e reinserção da pessoa com deficiência, 

garantindo sua autonomia, cidadania e saúde. 

Além de atender às garantias da legislação brasileira, o sistema proposto é de fácil 

gerenciamento e permite replicação em outros centros de excelência semelhantes ao IMREA, 

com investimentos relativamente baixos. 

Outro aspecto relevante é o ambiental já que a recuperação e reutilização de materiais e 

equipamentos diminui a pressão para a exploração dos recursos naturais, reduz a geração de 

resíduos e aumenta a vida útil dos produtos, já que a maioria deles sequer chega a ser usada.  
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9. LIMITAÇOES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Apesar das limitações que prejudicaram esse trabalho, como os recorrentes problemas 

de funcionamento das unidades com a pandemia de Covid-19, o que reduziu as unidades de 

estudo de quatro para duas, os resultados são positivos porque indicam que o sistema é factível 

do ponto de vista de sua implementação e autossustentável economicamente.  

 No universo da saúde, da reabilitação, do direito e assistência social, a caridade não 

pode ser aceita, pois estigmatiza, incentiva a comiseração e a exclusão. Esse projeto é uma 

política facilitadora para a segurança, independência e autonomia de todas as pessoas 

atualmente ou futuramente com alguma deficiência. 

O próximo objetivo é a oportunidade de desdobramento deste projeto-piloto formatando 

os dados em proposta para aplicação deste piloto junto ao INOVA-HC para que se possa 

difundir o conceito junto ao complexo do HC em um programa de start-up visando aplicar o 

conceito as demais unidades do Hospital, além dos limites do IMREA. 
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